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Juuret  
 

Uusimpien geenitutkimusten mukaan suomalaiset eivät olekaan alunperin kotoisin Volgan mutkasta, 

kuten tähän asti on luultu, vaan jostakin Saksan tienoilta Keski-Euroopasta. Sieltä olemme ainakin 

geenimme saaneet, vaikka sitten matkan varrella onkin tarttunut vähän oudompia kieliä.  

   Ei siinä mitään, pakko kai tuo on uskoa, kun kerran viisaat tiedemiehet noin sanovat.  

   Mutta se jää kuitenkin edelleen epäselväksi, mistä suomalaiset saapuivat sinne muinaiseen 

Germaniaan geenejään keräämään. Tiettävästihän ihmisheimo ei syntynyt Saksassa, joten jostakin 

meidän on täytynyt tulla sinne. 

   Todennäköisin vaihtoehto on se, että olemme sittenkin jossain vaiheessa asustaneet Volgan mutkassa, 

mutta vaelsimme sieltä ensin Saksaan kansainvaellusten tai hunnien mukana. Hunniteorian puolesta 

puhuu se, että heidän johtajansa oli Attila, joka on ilmiselvästi suomalainen nimi. Kuka tietää vaikka 

mies oli etunimeltään Kalle.  

   Varsinaiset hunnit tosin taisivat kääntyä takaisin jo ennen Saksaan saapumistaan, mutta suomalaiset 

ovat perinteisesti mennä pököttäneet muita kauemmas siihen suuntaan mihin on kerran porukalla 

lähdetty. Juuri tästä piirteestä johtuu sekä sisun että hakkapeliittojen maailmanmaine.  

   Kun näin on käynyt, on pakko kysyä, mistä suomalaiset saapuivat Volgan mutkaan. Idästä 

varmaankin, koska olemme kautta historian matkanneet länteen päin, mutta kuinka kaukaa? Tuskin 

Kiinasta, sillä emme ole kiinalaisten näköisiä, mutta kenties Japanista, jossa vieläkin asuu rippeitä 

omituisesta ainu- eli aino-kansasta.  Ainut ovat vaaleaihoisia ja karvaisia, kuten mekin, sana ainut 

tarkoittaa myös suomeksi jotain, ja jo Kalevalassa Väinämöinen jahtasi muuatta ainoa. Japanin 

kieleenkin on paikoitellen tarttunut suomalaisia sanoja, kuten sekahaku, lapamato ja haitekki.  

   Silti suomalaisten ainujen juuret saattavat olla vieläkin kauempana kuin Japanissa. Kun tämä 

havaitaan, päädytään väistämättä siihen johtopäätökseen, että suomalaiset ovat tulleet Tyynenmeren yli 

Amerikasta, eli he löysivät Aasian paljon ennen kuin Kolumbus muka löysi Amerikan.  

   Tämä taas edellyttää sitä, että suomalaisten on täytynyt löytää myös Amerikka, koskapa he sieltä 

tulivat. Kolumbuksen porukassa he eivät olleet, joten he ovat olleet paikalla aiemmin. Luultavasti he 

menivät sinne kuin sittemmin hakkapeliitat toisaalla, siis viikinkien etujoukkona, ja jäivät asuttamaan 

Amerikkaa.  

   Ja kun kerran viikinkejä oltiin, meidän on täytynyt olla kotoisin Pohjoismaista - ei kuitenkaan 

ruotsalaisia eikä norjalaisia, koska heitähän ei ikinä löytynyt Amerikasta, eivätkä he ilmaantuneet 

perässämme Japaniinkaan.  

   Näin ollen päädytään väistämättä siihen johtopäätökseen, että muinaisten esi-isiemme on täytynyt 

lähteä reissuun  Pohjanlahden tältä puolen. Siis suomalaiset ovat alun perin kotoisin Suomesta, mikä ei 

sinänsä ole yhtään hassumpi paikka suomalaisten alkukodoksi.  

 
 

 

Artikkelin lähde Kaleva 
 

http://www.kaleva.fi/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.fi

